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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 من �صلي مع الجماعة و�عد الفراغ من سالم اإلمام �قوم من مكانه و�ذهب إلى ا �قول:هذ
وتصلي  ،فهل �كتب له أجر من �قي في مصاله ،لیستند �ظهره على جداره ؛نها�ة المسجد

لذي المالئكة تصلي على أحد�م ما دام في مصاله ا«علیه المالئكة �ما في الحدیث الصحیح: 
  ؟»اغفر له اللهم ارحمه صلى فیه تقول: اللهم

المسجد �له مصلى، المسجد �له مصلى، وهو في مصاله �عني في المكان الذي صلى فیه 
لكن إن �قي في المكان الذي أدى فیه الصالة فهو أولى، و�ن احتاج إلى ما  ،و�شمل المسجد �له

ء هذا أجره إن شا لالستناد �المر�ض والكبیر مثل امحتاجً �عینه على البقاء في المسجد إذا �ان 
�صدق فیه أنه هذا المكان الذي صلى فیه في  ،هللا ثابت، واألصل أن المسجد �له مصلى

 و�ال فاألولى أن یبقى في المكان الذي أدىإشكال و�ن �انت الحاجة داعیة إلى ذلك فال  ،جملته
 فیه الصالة، واألجر حاصل على �ل حال.
أخرجه القضاعي  »كرم الكتاب ختمه«الحدیث:  ول:هذا خّرج �عض األحادیث التي مرت بنا، �ق

 عن أبي صالح مولى أم ،عن الكلبي محمد بن السائب ،عن محمد بن مروان الُسّدي الصغیر
 .عن ابن عباس ،هانئ

دثنا حدثنا علي بن سعید الرازي قال: ح على �ل حال بهذا اإلسناد تالف اإلسناد تالف، ثم قال: 
 قال: حدثنا محمد بن مروان الُسّدي عن ابن جر�ج عن عطاء�حیى بن أبي طلحة الیر�وعي 

على �ل حال  .»كرامة الكتاب ختمه«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن ابن عباس عن النبي 
 وهو متروك. ،هو مدره على السدي الصغیر

م إن وصفه �الِعظ :أال نقول »إلى هرقل عظیم الروم«: -صلى هللا علیه وسلم-قوله  �قول:
صف الو  :و�التالي نقول ،ألنها مبتذلة ؛ي نفس هرقل وأوقع من قوله: إلى ملك الرومأبلغ ف

  �أنه ملك الروم ال �أس �ه، وما المانع من وصفه �الملك ما دام ملًكا علیهم؟
وم ملك الروم الذي ملكه الر  :�عني مثل ما قالوا في عظیم الروم الذي تعظمه الروم �مكن أن �قال

وال إلثبات ملكه، �عني  ،ر ألنه �افر؛هذا إقرار ال لعظمته في نفس األم علیهم، نعم ولیس في
مثل ما قیل في عظیم الروم �عني من تعظمه الروم، وملك الروم من ملكه الروم علیهم لكن ما 

 ال داعي لالعتذار عنه فیعتذر عما ُوجد في الخطاب.فدام ما ثبت اللفظ �النص 
ا من وهي التي �كون خیالیة ال أصل له ،�القصة القصیرة سؤالي: ما �سمى عند األد�اء �قول:

 المبالغة وما الدلیل على أن صیغ ؟وهل �أثم �اتبها ؟هل تعد من الكذب ،الواقع �الروا�ة مثالً 
  لیست �ذً�ا؟
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ولوال ورودها في النصوص  ،ال شك أنها فیها مخالفة للواقع، وهذا حدُّ الكذبفأما المبالغة 
مبالغة  »أما أبو جهم فال �ضع عصاه عن عاتقه«في نصوص صحیحة،  لكنها جاءت ،لُمنعت

نصوص أخرى تدل أ�ًضا مبالغة ال �ضع عصاه عن عاقته أبًدا وال في النوم؟ هذه مبالغة، وجاء 
 .وهي في لغة العرب فیها �ثرة ،على أنها مستعملة

لمأذون بها �حدود على �ل حال المبالغة ال شك في مخالفتها للواقع، لكنها من المخالفة ا 
ألن هناك مبالغات غیر مقبولة، غیر مقبولة �عني �قال في تحقیر شخص وهو من  ؛المقبول

ولة؟ الطول والعرض �مكان �قال: ال ُیدرى هل هو ُمخلَّقة أو غیر ُمخلَّقة! مثل هذه المبالغة مقب
لغات سمعت كیف؟ �عني ما �عد نفخت فیه الروح إلى اآلن، هذه سمعت من �عضهم، هناك مبا

 �عني شيء ما �خطر على البال �عني، فیها مجازفة.
 طالب:...

ا ما یراد بذلك الكثرة، �عني یراد بذلك الكثرة، على �ل حال ال سیما في األعداد أمرها أسهل �ثیرً 
 �قال العدد ال مفهوم له. 

قع ن الواما �سمى عند األد�اء �القصة القصیرة وهي التي �كون خیالیة ال أصل لها م �قول:
 ؟ وهل �أثم �اتبها ؟كالروا�ة مثًال هل تعد من الكذب

هي مخالفة للواقع هي مخالفة للواقع، ومثلها المقامات حدث الحارث بن همام قال، ما حدث ال 
في شخص اسمه حارث بن همام، وعلى هذا جمیع المقامات یتكلمون على ألسنة أشخاص قد ال 

د، والهدف من هذه المقامات تنمیة الرصید اللغوي في �كون لهم وجود، قد ال �كون لهم وجو 
 حافظة طالب العلم، وفیها فوائد عظیمة ال توجد في غیرها، فمثل هذا المخالفة للواقع عند أهل

 .العلم مغتفرة في جانب المصلحة الكبرى المترتبة علیها
جزم �أنها غیر المناظرات أحیاًنا تعرف أن هذه المناظرة أو هذه المحاورة غیر صحیحة، ت 

وقال علم  ،وقال علم اللغة ،وقال علم الحدیث ،صحیحة، المناظرات بین العلوم قال علم التفسیر
غیر حقیقیة؟ غیر حقیقیة، مناظرات على ألسنة �عض الحیوانات والطیور  أمالفقه، هذه حقیقیة 

ي شفاء العلیل وما أشبه ذلك تجزم �أنها لیست صحیحة وهي موجودة، المناظرات بین الطوائف ف
فهل من الضرورة أن  ،أكثر من مناظرة جاءت على ألسنتهم البن القیم مناظرة بین سني وقدري،

تكون �الفعل وقعت بین سني وقدري، قال السني �ذا قال القدري �ذا؟ هذه المناظرات مطروقة 
 و�ن �ان فیها مخالفة للواقع. ،عند أهل العلم

 طالب:...
ا في �حار المصلحة  ،المفسدة مغمورة ...ي �حیث حتى�عن ،؟ االلتباسماذاعدم  مغمورة جد�

هذه مناظرة قبل سبعین أو  ،المتحققة من هذه المناظرة، �عني محاضرة بین ذي لحیة ومحلوقها
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وُطبعت �عد مدة طو�لة �عد أن تغیر حال الكاتب نسأل هللا  ،ستین سنة، �تبها �عض األد�اء
 ، �هللا المستعان. ًئاما غّیر فیها شیومع ذلك أثبت المناظرة  ،الثبات

قال ابن تیمیة في الجواب الصحیح قلت: و�ان هرقل من أجّل ملوك األسئلة �ثیرة، �قول: 
 عند �اقٍ  ،النصارى في ذلك الوقت، وقد أخبر غیر واحٍد أن هذا الكتاب إلى اآلن �اٍق عندهم

واحد أن  ابًرا عن �ابر، وأخبر غیرعند ذر�ة هرقل في أرفع صواٍن وأعز مكان یتوارثونه � ذو�ه
یة ز�ادة لكن هذه األسماء األعجم ،�انوا �سمونه األدُفنش .هذا الكتاب �اٍق إلى اآلن عند الُفنش

وهذا أمٌر  ،صاحب قشطال أو بالد األندلس �فتخرون �ه ،إشكالحرف ونقص حرف ما فیها 
 .مشهور معروف

قلت:  ،بشة�م أبي سفیان: لقد أِمَر أمُر ابن أبي وقال في العقیدة األصفهانیة �عد أن ذ�ر �ال 
 ،ذي ینتظره�أن هذا هو النبي ال اومثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبیب علًما جازمً 

ل إنه �مث :وقد اعترض على هذا �عض من لم یدرك غور �المه وسؤاله، �المازري ونحوه وقال
لیم ل عاقل س�بل  ،ولیس األمر على ما قال ،علم �المعجزةو�نما تُ  ،�مثل هذا ال ُتعلم النبوة ،هذا

الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من أدل األمور على عقل السائل وخبرته 
 وأنه بهذه األمور تمیز له ذلك. ،واستنباطه ما یتمیز �ه هل هو صادق أو �اذب

د ال والنساء یتوضؤون على عهأحد الكتاب الصحفیین �ستدل �قول ابن عمر: �ان الرج �قول:
 .جمیًعا من إناء واحد -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

هذا ال شك أنه في ظاهره عند من ال خبرة له وال معرفة له �یفیة التعامل مع النصوص هذا  
ترجم على  -رحمه هللا-�فرح �ه صاحب الهوى، و�ن �ان الجواب عنه سهًال؛ ألن البخاري 

مع امرأته �اب وضوء الرجل مع امرأته، �ان الرجال والنساء �یف وضوء الحدیث بوضوء الرجل 
الرجل؟ ألن القاعدة المقررة عند جمیع علماء الشرع المتشرعة في �افة التخصصات وتذ�ر في 

�عني �ل رجل مع  ،ونساءً  رجاًال  اأكثر من فن أن مقابلة الجمع �الجمع تقتضي القسمة أفرادً 
تتصور؟ �ل واحد ر�ب دابته، توضأ الرجال  ماذا ،ب القوم دوابهمامرأته، �عني إذا قیل: ر�

یه وترجم عل -رحمه هللا تعالى-�عني �ل رجل مع امرأته، وقد تنبه لذلك اإلمام البخاري  ،والنساء
 .�اب وضوء الرجل مع امرأته

 طالب:...
اه و�سطنا الحدیث شرحننعم من إناء واحد �یف یتوضؤون جمیًعا من إناء واحد؟ على �ل حال 

و�قیت حلقة  ،�عني مضى منه ثالث حلقات ،القول فیه في شرح التجر�د، وهو یذاع في هذه األ�ام
 را�عة.
 الذي ،هل األفضل في راتبة المغرب أن تصلى �عد الصالة في المسجد الذي صلیت فیه �قول:

  صلیت فیه المغرب أم أصلیها هنا في المسجد؟
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لكن إذا صلى في المسجد و�ر�د أن یذهب  ،تصلى في البیتأنه  ،األصل أنها تصلى في البیت
لئال �فوته شيء من الدرس جعل األذ�ار في الطر�ق  ؛إلى المسجد اآلخر من أجل درس وشبهه

 وصالها مع تحیة المسجد �فى هذا لیستغل الوقت في حضور الدرس.
  ما الصحیح في ضبط �ماني؟ ،والحكمة �مانیة ،اإل�مان �مانٍ  قول:
العوض  نیوال �جمع ب ،ألن األلف عوض عن الیاء المحذوفة ؛یف، بل هو المتعّینالتخف

 والمعوض.
 طالب:...

؟  أيُّ
 طالب:...

علیه الصالة -دخولهم في عهده  ،دخوله قطعي -علیه الصالة والسالم-�هللا على عهده 
ن فطرهم ال وانحرافهم ع ،قطعي، أما تغیر الناس واجتیال الشیاطین لكثیر من الناس -والسالم

َشدَّ أَ َلَتِجَدنَّ {�ما �قال نظیره في النصارى  ،وهذا أثره واضح ،شك أنه مؤثر في البلدان والشعوب
ًة ِللَِّذیَن آَمُنوا الَّ ْقَرَ�ُهْم مَ ِجَدنَّ أَ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذیَن آَمُنوا اْلَیُهوَد َوالَِّذیَن َأْشَرُكوا َوَلتَ  ا ِذیَن َقاُلوا ِإنَّ َودَّ

اوات هل نصارى الیوم �مكن أن �قال فیهم مثل هذا �عد اإلحن والعد] ٨٢[سورة المائدة:  }َنَصاَرى 
والشحن الذي حصل؟ ال شك أن هذه مؤثرات، أما النصارى في وقت التنز�ل دخولهم قطعي في 

 اآل�ة، وأهل الیمن في وقت المقولة دخولهم مقطوع �ه.
ه وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمین

 ، أما �عد:أجمعین
 (من محمد عبد هللا ورسوله إلى: االحدیث الذي معن (أما �عد)فیقول في الحدیث الذي معنا: 

  هرقل عظیم الروم سالم على من اتبع الهدى، أما �عد)
ط وسوف نفصل الكالم فیها ألهمیتها أما �عد �قول الحافظ ابن حجر في قوله: أما معنى الشر 

ولدخولها في �ل �تاب وفي �ل مناسبة، حتى ال نعود إلیها مرة أخرى؛ ألن الناس في األزمان 
في أكثر من ثالثین  -علیه الصالة والسالم-وهي ُسنة ثابتة عن النبي  ،المتأخرة تصرفوا فیها

 وتستعمل ، في قوله: أما معنى الشرطإن شاء هللا تعالى، أما �عدُ  ،طر�ًقا على ما سیأتي بیانه
 د ترد مستأنفة القو  ،لتفصیل ما ُیذ�ر �عدها غالًبا، وتستعمل لتفصیل ما ُیذ�ر �عدها غالًبا

ها ألن ؛هذا ما قرره ابن حجر ،للتفصیل ولغیره�عني ترد  ،لتفصیل �التي هنا، وللتفصیل والتقر�رل
على  حیث �قول: أما �عد هو مبنيٌّ  ،تفصیل، و�ن أبدى الكرماني وجًها للهنا لیست تفصیًال 

تكرار فإن قلت: أما للتفصیل فال بد فیه من ال ،إذ المراد �عد المذ�ور ؛إذ هو بنیة اإلضافة ؛الضم
 فأین قسیمه؟ 
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هم وأما عالم ،فأما �بیرهم فأكرمته ،�عني لو جاءني بنو تمیم ،تفصیل، أما �ذا وأما �ذا هما فی 
 ،هي تفصیل في األصل، هنا ما فیها تفصیل ،وأما �ذا إلى آخره ،وأما �ذا ،فأحسنت إلیه

یه فأما للتفصیل فال بد  :لیكون مجیئها للتفصیل مطرًدا، فإن قلت ؛للتفصیل االكرماني أبدى وجهً 
البتداء أما ا ،أما االبتداء فبسم هللا :وتقدیره ،المذ�ور قبله قسیمه :فأین قسیمه؟ قلت ،من التكرار

 وأما �عد ذلك فكذا و�ذا.  ،ما المكتوب فمن محمد عبد هللا ورسولهوأ ،فبسم هللا
 طالب:...

ا في عمدة القاري قوله: أما �عد �لمة أما فیها معنى الشرط، فلذلك لزمتها الفاء، فلذلك لزمته
تستعمل على وجهین  ،وتستعمل في الكالم على وجهین، أحدهما أن �ستعملها المتكلم ،الفاء

 ،ها المتكلم لتفصیل ما أجمله على طر�ق االستنئاف �ما تقول: جاءني إخوتكأحدهما أن �ستعمل
وأما �شر فأعرضت عنه، هذا �الم العیني، هذا إرادة  ،وأما خالد فأهنته ،أما ز�د فأكرمته

 .التفصیل
ن وأما ها هنا م ،الوجه الثاني أن �ستعملها أخًذا في �الم مستأنف من غیر أن یتقدمها �المٌ و  

الم �عني لیست للتفصیل، ولیس ألما �عد قسیم. خالًفا لما ادعاه الكرماني، ثم نقل � ،بیلهذا الق
ما �قوله: قلُت: هذا �له تعسف، هذا �له تعسف، أما المبدوء �ه فباسم هللا، وأ الكرماني وتعقبه

ا هذ الكتاب فمن محمد عبد هللا ورسوله، ثم أما، وأما �عد �عد ذلك الكالم فكذا و�ذا إلى آخره،
 لكن ما المانع أن تأتي �غیر ،التفصیل الذي ذ�ره الكرماني لیجري أما على أصلها وهو التفصیل

 تفصیل �ما هنا؟ 
إن أما في مثل هذا  :قال: قلت: هذا �له تعسف وذهول عن القسمة المذ�ورة، ولم �قل أحدٌ 

ًنا، والتفصیل أحیا ،اًناما قلناه، �عني أنها تأتي للتقسیم أحی ،الموضع تقتضي التقسیم والتحقیق
 لكالم مستأنف ال قسیم له.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
أمثلة �كالم ابن هشام، في مغنى اللبیب البن هشام مغني اللبیب عن �تب  ستأتي ،نعم

فهل حقیقة الواقع تؤ�د هذا  ،األعار�ب، مقتضى العنوان أن طالب العلم إذا اقتصر علیه �كفیه
 الكالم أو تخالفه؟ 

 الب:...ط
 شرطه؟ ما

 طالب:...
  ما عنده شيء �كتفي �ه؟ ،لكنه خام ،ما عنده إال هذا الكتاب، لبیب ،، اللبیب ما عنده شيءنعم
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 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
و�عتمد علیه من دراسة سا�قة  ،طیب. لكن هل من الزم اللبیب أن �كون عنده أصل �أوي إلیه

ثم  ،حفظ المتون المطلو�ة لطالب العلم ،ءة �تب النحولعلم النحو؟ �عني طالب علم تدرج في قرا
ما عنده شيء من النحو سواء  ،لكن طالب علم مبتدئ ،�صطحب المغني سفًرا وحضًرا �كفیه

�حمل المغني فقط و�كفیه عن جمیع �تب األعار�ب �غنیه؟ ال،  ،كان �بیر السن أو صغیر السن
 أتعلم أر�د أنأنا اآلن  :لى هذا المعنى و�قولألنه قد ُ�فهم هذا الكالم ع ؛ما �مكن، ما �مكن

ة یراجع �ستفید فائد اوحضرً  او�كون دیدنه سفرً  ،وهذا �تاٌب �غنیني عن جمیع �تب النحو ،النحو
ن و� ،لكن یبقى أن هناك قواعد یبنى علیها العلم، قد �شكل علیه �ثیر مما في هذا الكتاب ،كبیرة

د إلى خبرة بهذا الفن، �عني بدًال من أن تسافر وتنتقل من بلكان لبیًبا، ممن لم یتقدم له معرفة و 
 ،ودرست النحو على الطر�قة التي رسمها أهل العلم ،وأنت متأهل ،بلد �عدد من �تب النحو

 .الفتكتفي �مغني اللبیب، أما أن تؤسس وتؤصل العلم على مغني اللبیب  ،وجروا علیها
 طالب:...

ل وقد ُتبد ،غني اللبیب البن هشام �قول: أما �الفتح والتشدیدهو للمنتهین لیس للمبتدئین، في م
 أي ما استثقاًال للتضعیف �قول عمر بن أبي ر�یعة:  ،میمها األولى �اءً 

 رأت رجًال أ�ما إذا الشمس عارضت
 
 

 فیضحى وأ�ما �العشي فیخسر 
 
 

�عضها ال و  ،و�عضها �حتاج إلى مراجعة الشروح ،�عض الشواهد سهل وواضح، واضح المعنى
 ،�فید فیه وال الشروح، شروح الشواهد، �عض الشواهد �األلغاز، نعم �عرفها أصحاب االختصاص

لكن سائر طالب العلم قد ُ�شكل علیهم �ثیر، ونصیحتي لمن أراد التطبیق ما درسه في النحو أن 
، أكثر من فنُ�عنى �الشواهد وشروحها، وفیها مادة لطالب العلم تفیده في أكثر من فن، تفیده في 

وهي ال تقتصر على بیان الشاهد من البیت، توضح معانیه، ومفرداته، وتذ�ر القصة والقائل 
والمناسبة، یتكلمون عن الشاهد الواحد في خمس صفحات، هذه ال شك أنها مادة أدبیة دسمة، 

�رناها وذ ،خزانة األدب ،تتناول البیت من جمیع النواحي، وأفضل ما �تب وأوسع ما �تب الخزانة
 .مراًرا

نها أأما  ،وهو حرف شرط، وتفصیل، وتو�ید. حرف شرط وتفصیل وتو�ید ،قال: وهو حرف شرط
َفَأمَّا الَِّذیَن آَمُنوا {شرط فیدل له لزوم الفاء �عدها، أما أنها شرط فیدل لها لزوم الفاء �عدها نحو: 

�ِِّهمْ َفَیْعَلُموَن أَ  اآل�ة، ولو �انت ] ٢٦[سورة البقرة:  }یَن َ�َفُروا َفَیُقوُلونَ الَّذِ َوَأمَّا  نَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّ



 
 

 
 

ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘F۸۳E= ٨ 

ولو �انت  ،إذ ال �عطف على مبتدأه  ؛الفاء للعطف ولو �انت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر
ولما لم �صح ذلك قد امتنع �ونها للعطف تبین تعین أنها فاء  ،زائدة لصح االستغناء عنها
 .الجزاء، �عني جواب الشرط

 ن قلت: قد استغني عنها في قوله: فإ 
 ا في عراض المواكبولكن سیرً       ال قتال لد�كمففأما القتال 

�قول ابن هشام: قلت: هو ضرورة �قول عبد الرحمن بن حسان: من �فعل الحسنات هللا  
ا َفَأمَّ {والشر �الشر عند هللا مثالن، فإن قلت: قد حذفت في التنز�ل في قوله تعالى:  ،�شكرها

ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتم َ�ْعَد ِإ�َماِنُكمْ   :ت: األصل: فیقال لهمقل] ١٠٦ان: [سورة آل عمر  }الَِّذیَن اْسَودَّ
أكفرتم، وتقترن الفاء  :و�ضمار القول في النصوص �ثیر، �قال لهم ،أكفرتم �عني القول مضمر

 تبعته الفاء في الحذف.أكفرتم، فحذف القول استغناًء عنه �المقول، ف :�الجواب، فیقال لهم
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 جعلها شرطیة وتفصیل وتو�ید.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

ْت ُوُجوُهُهمْ {نعم هي شرطیة  فصیل، هي تهذا ] ١٠٧[سورة آل عمران:  }َوَأمَّا الَِّذیَن اْبَیضَّ
�عني لیست  ،اهذا لیس �قسیم لهذا، هي أوصاف ألم ،شرطیة، �ونها شرطیة تفصیلیة تو�ید�ة

م ألما هذه، قال: وأما التفصیل فهو غالب أحوالها �ما  اأقسامً  َأمَّا { ومن ذلك: ،في آ�ة البقرةتقدَّ
 ا�ات، وقد یترك تكرارً وأما الغالم وأما الجدار اآل ،]٧٩[سورة الكهف:  }ِفیَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكینَ السَّ 

ر، رك تكراره استغناًء بذ�ر أحد القسمین عن اآلخبذ�ر أحد القسمین عن اآلخر، وقد یت واستغناءً 
ذا هأو �كالم یذ�ر �عدها في موضع ذلك القسم؛ ألن المتكلم قد ال �حتاج إلى القسیم الثاني یهمه 

إن ِمن تأتي  :القسیم، �عني �ما مضى نقلنا عن ابن هشام في مواضع أقر�ها من وقال ابن هشام
 ، ال نحتاج ال نحتاج إلى �قیة المعاني نحتاج إلىمن المعاني، وال ذ�رنا إال واحد لخمسة عشر

بذ�ر أحد القسمین عن اآلخر أو  هذا الموضع الذي یناسب ما عندنا، وقد یترك تكراره استغناءً 
 فذ�ر أمثلة على ذلك. ،�كالم یذ�ر �عدها في موضع ذلك القسم

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
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 وأوجد التفصیل. ،رماني انتهى �المه أنها للتفصیلالك ،�عني، ال
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 بذ�ر أحد القسمین. تكرار استغناءً الهنا قال: وقد یترك 
 طالب:...

صیل إال شيء واحد من األقسام، التقسیم والتف هما فی ،لكنها ما فیه إال القسم واحد ،هي للتفصیل
  نحو: أما ز�د فمنطلٌق، �عني األصل وأما عمرٌو فباقٍ واحد نعم، وقد تأتي لغیر تفصیٍل أصالً 

 ،قد تأتي لغیر تفصیل أصًال نحو: أما ز�د فمنطلقٌ لكن  ،هذا األصل ا،مثًال إذا �ان ز�د منطلقً 
  ألنه هو المحتاج إلى ذ�ره؟ ؛واكتفینا بذ�ر ز�د ،إنها هنا للتفصیل والتقسیم :لماذا ال نقول
مكما وجه ما  م شرحه من أحك ولم أرَ  ،تو�ید فقّل من ذ�ره، وأما التو�ید فقّل من ذ�رهوأما ال ،تقدَّ

فائدة  ،فإنه قال: فائدة أما في الكالم ،من أحكم شرحه غیر الزمخشري  غیر الزمخشري، ولم أرَ 
أما في الكالم أن تعطیه فضل تو�ید تقول: ز�د ذاهب في األصل تقول: ز�ٌد ذاهب، من غیر 

 .وأنه منه عز�مة ،وأنه �صدد الذهاب ،وأنه ال محالة ذاهبٌ  ،د ذلكفإذا قصدت تو�ی ،تو�ید
قلت: أما ز�ٌد فذاهٌب. ال شك أنها تعطي الكالم قوة، فهي مؤ�دة، إذا قلت: ز�د ذاهب، �عني  

تلقى على خالي الذهن، فإن �ان عنده شيء من التردد  ،جملة ابتدائیة تلقى على خالي الذهن
ثر قلت: إن ز�ًدا لذاهٌب، و�ن �ان عنده تردد أك .ان عنده تردد أكثرقلت: إن ز�ًدا ذاهب، و�ن �

ها قلت: �هللا إن ز�ًدا لذاهٌب، ومن المؤ�دات أما أما ز�د فذاهٌب. ولذلك قال سیبو�ه في تفسیر 
 �عني تفسیر هذه الجملة التي ذ�رها الزمخشري، قال سیبو�ه ،تفسیر أما �عد: مهما �كن من شيءٍ 

ذه الجملة: مهما �كن من شيء فز�د ذاهب. مهما �كن من شيء فز�د ذاهب، في تفسیره �عني ه
 وأنه في معنى الشرط انتهى. ،بیان �ونه تو�یًدا ،وهذا التفسیر مدٍل �فائدتین: بیان األولى

و�ذا  ،في شرح ابن الملقن التوضیح: أما �عد فهو �الضم أي �ضم الدال وفتحها ورفعها منونةً  
یتكلم على �عد التي �عد أما الواردة في الحدیث أو یتكلم على �عد �غض نصبها، �ذا قال. هو 

حسب �أما �عد مجردة ألن �عد وقبل وغیر و  ،النظر عن موقعها في الحدیث، یتكلم على �عد وال
 والجهات الست لها أحكام، لها أحكام، فقوله: أما �عد فهو �الضم أي �ضم الدال وفتحها ورفعها

 هذا الكالم مقبول في أما �عد؟ أو �عد في األصل؟منونًة و�ذا نصبها، 
 طالب:...

ألن هذه األلفاظ قبل  ؛ألنها في هذا الموضع مضمومة ال محالة ؛وأحواًال  األن لها أحكامً نعم؛ 
و�عد وغیر وحسب والجهات الست �لها لها أحوال، أنت تقطع عن اإلضافة مع نیة المضاف 

ما �عُد، هلل األمر من قبُل ومن �عُد، هذا إذا قطعت عن �ما هنا فتبنى على الضم هنا: أ ،إلیه
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أما �عد ما ذ�ر أو ما �عد ذلك، فحذف المضاف  ،�أنه مذ�ور ،اإلضافة مع نیة المضاف إلیه
إلیه مع نیته، واعتباره مقدًرا، إذا حذف المضاف إلیه مع عدم نیته أو مع نیته أو مع عدم نیته 

[سورة }َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكمْ {و�نت قبًال، إذا أضیفت أعر�ت:  فإنها تعرب منونة، فساغ لي الشراب
المتعین هنا بناؤه على الضم للقطع عن اإلضافة مع نیة المضاف إلیه ولو  ]،١٣٧آل عمران: 

ولو قطعت عن اإلضافة مع عدم ] ١٣٧[سورة آل عمران: }َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكمْ {أضیفت ألعر�ت، 
 ر�ت منونًة �قوله:نیة المضاف إلیه ألع

 أكاد أغص �الماء الحمیم        قبالً  و�نتفساغ لي الشراب  
ل �قو  أما �عد :وفي المبتدئ بها أول من قال ،ثم قال ابن الملقن: وفي المبتدئ بها خمسة أقوال 

ها هي فصل الخطاب إن :، حتى قال �عضهم-علیه السالم-ود النبي ابن الملقن خمسة أقوال: دا
أنه قس بن ساعدة أو �عب بن لؤي أو �عرب أو سحبان  :ود، القول الثانيه داود، داالذي أوتی

فتكون األقوال ثمانیة، �جمعها قول  ،وائل. هذه خمسة أقوال، زاد �عضهم: آدم و�عقوب وأیوب
 الناظم:

 .جرى الخلف �عني الخالف
 قربود أودابها ُعد أقوال             جرى الخلف أما �عد من �ان �ادًئا  

 �ضبط لي أقوال هذه.  اوأر�د أحدً 
 حبان و�عب و�عربسوقس و                     و�عقوب أیوب الصبور وآدم

 ثمانیة. 
مبني  فعل؟ هل هو فعل ماضٍ أي  بها ُعد هذا             جرى الُخلف أما �عد من �ان �ادًئا 

 للمجهول أو أمر؟ 
 طالب:...

لفعل ااتضح الكالم، هل نقول: ُعّد أقواٌل أو ُعّد أقواًال؟  أنت �یف تنطقها و�ال معروف إذا ُنصب
 ؟اأو ماضیً  افي بنائه هذا هل هو متعین ألن �كون أمرً 

 طالب:...
 �عني ُعد في الماضي.

 طالب:...
 أرجح؟ اأیهم ،�حتمل لكن من حیث المعنى ،محتملة

 طالب:...
بور وآدم وقس وسحبان و�عب صود أقرب و�عقوب أیوب القواٌل وداأُعّد  أنه �خبر عن ماضٍ 

 .و�عرب
 طالب:...
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؟ هل هي مطردة للتفصیل �ما �قول الكرماني أو تأتي للتفصیل والتقسیم وتأتي لغیرهالمسألة هذه 
ستماع إذا قام أحد اإلخوة �مداخلة أثناء الشرح ولم �ظهر �المه في الشر�ط أثناء اال �قول:

اخالت هذه المعاناة من مثل هذه المد اء الشرح؟فكیف نعرف مداخلته لكم أثن ،إلیه على الموقع
د هذه مشكلة، ال �مكن أن ُتعَرف من خالل اآلالت إال أن تعاد أقوم �إعادة ما قاله أو �كون عن

 كل واحد مكبر، لیسمع الجمیع. 
 طالب:...

فیمن یداخل ما عنده مكبر.  ؟ اإلشكال�فعل ماذالكن لو صار هناك و�تكلم ما عنده شيء  نعم،
في �تاب الجمعة: �اب من قال في الخطبة �عد الثناء  -رحمه هللا تعالى-جم اإلمام البخاري تر 

علیه -أما �عد. �اب من قال في الخطبة �عد الثناء أما �عد. وذ�ر فیه ستة أحادیث عن النبي 
فظ عبد الحا �قول ابن حجر: وقد تتبع طرق األحادیث التي وقع فیها أما �عد -الصالة والسالم

، فأخرجه عن اثنین وثالثین هاوي في خطبة األر�عین المتباینة لهقاهر أو عبد القادر الر ال
هما ما، وفي فتح الباري قال سیبو�ه: أما �عد معناها حابی� ا، فأخرجه عن اثنین وثالثین صصحابی� 

اج: إذا �ان الرجل في حدیث فأراد أن �أتي �غیره : قال �كن من شيء �عد، وقال أبو إسحاق والزجَّ
أما �عد، �عني هي لالنتقال من موضوع إلى آخر أو من أسلوب إلى آخر �ما �قولون، ثم ذ�ر 

بن حجر أنه ما الخالف في أول من قالها معزوًة إلى قائلیها مخرجة من مصادرها، وهذه میزة ا
 .یذ�ر األقوال هكذا

ود ك في النظم قال: ودال األول من الثمانیة أشبه وهو داود ولذلثم قال: واألول أشبه، القو  
ة أقرُب، واألول أشبه ثم قال: و�جمع بینه و�ین غیره �أنه �النسبة إلى األولیة المحضة األولی

قال:  .، وأما من ُذكر معه فأولیة نسبیة لیست محضة وال مطلقة-علیه السالم-ود لدا المطلقة
رب �النسبة إلى القرب إلى العو�جمع بینه و�ین غیره �أنه �النسبة إلى األولیة المحضة والبقیة 

�عني أول من  ،ثم �جمع بینها �النسبة إلى القبائل ،خاصة، والبقیة �النسبة إلى العرب خاصةً 
 أما �عد �النسبة لقبیلة �ذا فالن وهكذا، ثم ال �كون فیها تعارض فتكون األولیة نسبیة. :قال

 طالب:...
 ة للعرب.ال، استثنیناه، أولیته مطلقة، ثم من یلیه �النسب

 طالب:...
فرعون مثًال یتكلم  ،�عني لیس �عر�ي ،نعم. �عني ما جاء على لسان من هو معدوٌد في األعاجم

؟ ألن الكتاب عر�ي ؛عر�ي؟ �یف قال: أنا ر�كم األعلى؟ بهذه الصیغة أو ُنقلت إلى العرب بلغتهم
 هذا هو.

 طالب:...
 ؟نعم
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 طالب:...
 رواه  ،-علیه السالم-ود دا :فقیل ،اختلف في أول من قالهاالفتح رقم اثنین، �قول: و  انظرنعم، 

وفي سنده ضعف، وروى عبُد بن حمید  ،الطبراني مرفوًعا من حدیث أبي موسى األشعري 
أخرجه سعید بن منصور  ،ودا أنها فصل الخطاب الذي أعطیه داوالطبراني عن الشعبي موقوفً 

رقطني ارواه الد ،أول من قالها �عقوب :وزاد فیه عن ز�اد بن سمیة، وقیل ،من طر�ق الشعبي
أخرجه  ،�عب بن لؤي  :وقیل ،أول من قالها �عرب بن قحطان :وقیل ،غرائبه مالكفي �سنٍد رواه 

سحبان  :القاضي أبو أحمد الغساني من طر�ق أبي �كر بن عبد الرحمن �سند ضعیف، وقیل
ذ�ر آدم، فتكون األقوال عنده واألول أشبه، �عني ما ذ�ر آدم، ما  ،وقیل قس بن ساعدة ،وائل
وقس بن  ،و�عب بن لؤي أر�عة، وسحبان خمسة ،ن، و�عرب بن قحطان ثالثةا، و�عقوب، اثنداود

 .ساعدة ستة، نقص
و�جمع بینه و�ین غیره �أنه �النسبة  ،على �ل حال الجمع واضح قال: ثم �جمع بینها �النسبة 

لنسبة ثم �جمع بینها �ا ،�النسبة إلى العرب خاصة والبقیة ،إلى األولیة المحضة، �كون المراد داود
 .إلى القبائل. هذا �الم ابن حجر

. �لها بهذا اللفظ: أما �عد -علیه الصالة والسالم-الوارد في النصوص �لها الثابنة عن النبي  
یه ال أقول في العصر الذي نعیش ف ،لكن استعمالها �الواو بدل أما فقد شاع في األزمان المتأخرة

 .ل قد �كون وجودها في القرن العاشر وما قبلهب
�ثر  :يذف المطالع شرح جمع الجوامع للترمفي شرح الزرقاني على المواهب وفي إسعا 

�یف �ثر؟ هذا هو األصل، هذا هو األصل، فإذا ُتر�ت ُتوهم وجودها، فإذا  ،مصاحبة أما لبعد
و عوٌض عنها، و�عد، هذا �ثیر حتى ُتر�ت ُتوهم وجودها أو على تقدیرها في نظم الكالم والوا

ألسنة �عض المنتسبین حتى في الكتب في المؤلفات و�عد، في المكاتبات من ناس أهل دقة 
 .ال یتم إال �أما -علیه الصالة والسالم-وتحري �كتبون و�عد، لكن االقتداء واالئتساء �النبي 

 طالب:...
ن �عض مإال بهذا اللفظ: أما �عد. نسمع �ثیًرا  ال یتم االقتداء واالئتساء ،ما لها قیمة، و�عد، ال

و�صلي على  ،-جل وعال-من یتحدث أو یتكلم أو �قدم أو شيء �عد أن �حمد و�ثني على هللا 
 ألنها لم تثبت في شيء من ؛لثم هذه نبیه �قول: ثم أما �عد، ما هو موجود؟ �ثیر هذا، ال داعٍ 

األمر سهل �عني إنه ما �غیر اللفظ الموروث على �ل حال إذا فسرها  .النصوص، �لها أما �عد
ن انع أثم احتاج إلیها ثانیة ال م ،، لو قالها في المرة األولى-صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 

 .�أتي بثم. أقول وال تحتاج
 طالب:...

 أقول ما سمعتم.
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 طالب:...
 ...قع، على �ل حالللوا الیكون مطابق لیكون مطا�قً  ؛ألنهم سمعوا وانتهوا أو قلت ما سمعتم

 طالب:...
 ال تحتاج إلى ثم �عدها أو قبلها :ال، ما أدري. أقول أمما أدري هل هو ثابت من قوله �الحرف 

 إال إذا احتیج إلیها مرة أخرى، في ،كما هو دارج على األلسنة إال إذا احتیج إلیها مرة أخرى 
یر الطبري في الطبعات القد�مة تفسیر الطبري في جمیع طبعاته في المقدمة: أما �عد. في تفس

ي ألنه مؤثر ف ؛المیمنیة و�والق وما جاء �عدها من الطبعات �لها: أما �عد، وننتبه لهذا الكالم
 المسألة. 

 ،بتحقیق الشیخ محمود شاكر وتخر�ج الشیخ أحمد شاكروهي في طبعة دار المعارف المصر�ة 
وهكذا جاءت في  ،ررنا أن ثم ال داعي لهاء األول الصفحة الخامسة قال: ثم أما �عد. قفي الجز 

جمیع طبعات التفسیر أما �عد، في الطبعة التي حققها الشیخ محمود شاكر وهو عمدة في هذا 
في هذا الباب في �اب اللغة صاحب تمكن في طبعة الشیخ:  ...�عني ما ینازع في �ونه ،الباب

 :قوله: ثم. حذف الطا�عون قوله ثم أما �عد، وعلق الشیخ محمود شاكر �قوله: حذف الطا�عون 
د لیجعلوا �الم الطبري دارًجا على ما ألفوا من الكالم، هل معنى هذا الكالم أن ثم أما �ع ؛ثم

موجود في جمیع نسخ الطبري الخطیة؟ �عني مقتضى �المه أن ثم موجودة في جمیع النسخ 
حذفوا، لكن هل جاءت في  الخطیة أو على األقل في النسخ التي اعتمدها أصل، ثم إن الطا�عین

 النصوص مسبوقة بثم؟ 
ومراسالته ومكاتباته مسبوقة بثم؟ ال وجود  -صلى هللا علیه وسلم-هل جاءت في خطب النبي 

كن ل ،ئة الثالثة فهو في سنة ثالثمائة وعشرةالها، �ونها موجودة في تفسیر الطبري الطبري في الم
ألنه مخالف لجمیع  ؛منه اأو خطًأ أو اجتهادً  ال یؤمن من �عض الناسخین أن �ضیف إما عمًدا

وعّلق علیها قال:  ،ما ُعرفت عند غیره، الشیخ محمود شاكر �ونه أثبتها في طبعته ،المؤلفین
أال �حتمل أن الطا�عین ال سیما القدامى مثل طبعة بوالق فیها علماء �بار  ،حذف الطا�عون 

عشر�ن سنة أحیاًنا من  ،في عشر سنین �صححون و�حققون و�دققون، و�جلسون �طبعون الكتاب
 لیجعلوا �الم الطبري دارًجا على ما ألفوا من الكالم؟ ؛إنهم حذفوها :الكتب الكبار، هل نقول

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 حذفوا إال شیًئا موجوًدا، :ألنه ال �مكن أن �قول ؛كالمه واضح في أنه وجده في النسخ الخطیة

حذف، ولذلك عّلق على �قیة الكتب التي حققها ما  :ما �مكن أن �قالفموجود الأما الشيء غیر 
 قال مثل هذا الكالم. 
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 طالب:...
ه، ألنه حقق الكتاب، بتحقیق ال نظیر ل ؛�عني في النسخ التي بین ید�ه ،ال ال، ما �مكن أن �قول

 :اب، هل نقولوهو من أهل الُمكنة في هذا الب ،لطالب العلم في التحقیق اینبغي أن �كون نبراسً 
ولذلك  ،إن ثم مأثورة �اعتبار أن الشیخ محمود شاكر من أهل االطالع واالستقراء في هذا الباب

ألنها ال  ؛إنها مقحمة ولو �ان إقحامها من الزمن القد�م :نعى على من طبع الطبري؟ أو نقول
 توجد ال في النصوص الشرعیة وال في النصوص العر�یة. 

 طالب:...
 كیف؟

 .طالب:..
 إن :ما راجعته، �عني هل نعتمد على �الم الشیخ وحینئٍذ ال نعقب على من �قولها، أو نقول ،ال

 ولسنا �حاجة إلیها؟ ،لیس فیها ثم -علیه الصالة والسالم-النصوص �لها التي أثرت عن النبي 
 طالب:...

 وعاش في الباد�ة سنین. ،له، هو خالط العرب
 طالب:...

ري ئة الثالثة. والطبائة في أوائل الما�عني في أوائل الم ،�شعره �شارعندهم �عني آخر من �حتج 
في النصف الثاني منها. على �ل حال نسمعها �ثیًرا ونعقب على من �قولها، فهل نقول في �الم 

ونحن  اما زلنا ما دام ما وجدنا حدیثً  :الشیخ محمود شاكر مستمسك وأصل لمن �قولها؟ أو نقول
 الإنه  :أننا ما زلنا نعقب على من �قولها ونقول -علیه الصالة والسالم-بي اقتداء �الن ؛نقولها

 ؟داعي لها، ولو قال الشیخ محمود شاكر ما قال، ولو وجدت حقیقة في تفسیر الطبري 
 طالب:...

 لیجعلوا �الم الطبري دارًجا على ما ألفوا من الكالم، غمز هذا، غمز. ،ألنه قال: دارًجا
 طالب:...

 ؟ماذا
 ب:...طال

�ونهم ألفوه ال �عني أنه هو الصواب، ال ال، فیه غمز هذا  ،غمز غمز هذا. ألنه �ونهم ألفوا
 الكالم.

 طالب:...
فنبحث في النصوص إن �انت  ،-علیه الصالة والسالم-اقتداء �النبي  ؛لكن یبقى أننا نقولها

 -، والنبيءً نقولها ابتداأن أما  ،ثم أما �عد :موجودة و�ال ما نقولها، إن احتجنا إلیها مرة ثانیة قلنا
 شيء؟ هفي جمیع خطبه وفي جمیع مكاتباته ما فی -علیه الصالة والسالم



 
 

 
 
 

١
٥ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٥ 

 طالب:...
 هو �عطف. نعم،

 طالب:...
م ال، هو، هل ما تقدمها �الٌم معتبر مقصود للمتكلم أو أنه مدخل للكالم؟ �عني هل �مكن أن �قو 

 ونعوذ �اهلل من ،ده ونستعینه ونستغفره ونتوب إلیهخطیب على المنبر و�قول: إن الحمد هلل نحم
هللا وسلم على نبیك محمد و�نزل من المنبر؟ �عني �الم  شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، وصلِّ 

 أو أن هذا دیباجة للكالم الذي یورده؟ إذا �ان ،آخر امستقل بنفسه نحتاج أن نعطف علیه �المً 
 بثم. فأنت تنتقل منه إلى أسلوب آخر تأتي امقصودً  امعتبرً  اأما �عد، و�ن �ان �المً  :دیباجة تقول

 طالب:...
 معناه؟ ما ،�عني �ونه یلزمها في جمیع خطبه

 طالب:...
 نعم؟

 طالب:...
 نعم ما نتعدى ما قاله.

 طالب:...
 ،وخالط العرب ،الطبري متأخر عمن �حتج �ه من العرب، نعم أقام في الباد�ة مدة طو�لةأوًال 

 ،تخصه في العر�یة اتوله اصطالح ،فسیره من قواعد العر�یة ما ال یوجد عند غیرهوفي ثنا�ا ت
ولذلكم یرد في تفسیره من الكالم العر�ي ما ال �فهمه المتخصصون، إلى أن �أتي مثل أحمد 

العر�یة،  أهل ألنه �سمي المصطلحات اللغو�ة النحو�ة �غیر ما تعارف علیها ؛شاكر و�فسر مراده
أن في تفسیره من علوم البالغة ما عقد بینه و�ین ما في تفسیر الزمخشري األمر الثاني 

فوجد أن ما في تفسیر الطبري �فوق ما في تفسیر الزمخشري �شيء  ،المتخصص في هذا الباب
 ؟..كثیر، لكن لماذا لم �شتهر تفسیر الطبري على أنه تفسیر �اللغة أو تفسیر �البیان أو تفسیر

شري نسبة لما یورده من تفاسیر السلف �األسانید. لكن لقلة ما یورده الزمخألنها أشیاء �سیرة �ال
 من هذا النوع برز الجانب اآلخر.

 طالب:...
ذف حما تحتاج إلى تأو�ل،  ،إشكال�عني ما فیها  ،واضح، العبارة تفوح �النقد، رائحة النقد ظاهرة

 ا من الكالم.لیجعلوا �الم الطبري دارًجا على ما ألفو  ؛ثم :الطا�عون قوله
 طالب:...

 ال ال ال ال، ما هو في تحقیق الكتب، هذا خالف �عني ما ألفوه وتحر�ف الكتب والحذف؟
 طالب:...
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 لكن لما حذفوا ثم. ،ما �خالف
 طالب:...

لكن حتى لو ثبتت عن الطبري أنه  ،هذا ما نشك فیه، وقدمنا �مقدمة أعطیناه حقه ما هضمناه
في  -علیه الصالة والسالم-والنصوص الشرعیة الثابتة عنه  ،�عد ثم أما :قال في مقدمة �تا�ه

 جمیع المواضع ما فیها ثم.
 طالب:...
 عن غیره أنه قالها ممن �عتد �ه.أ�ًضا وال �عرف 
 طالب:...

 .دعم هذا الكالم �أدلةیلكن أین ما یدعمه من الواقع؟ �عني المفترض أنه  ،هذا المتبادر للذهن
 طالب:...

 .ائً ما ذ�ر شی
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 


